Capítulo 3

TRABECULECTOMIA
Coordenadores: Augusto Paranhos Jr. e Paulo Augusto de Arruda Mello
Auxiliares: André Luiz de Freitas, Cláudia Galvão Brochado Silva, Luiz Alberto
Soares de Melo Jr., Roberto Murad Vessani e Sérgio Henrique Teixeira

Introdução
Conceito
A trabeculectomia é uma modalidade de cirurgia antiglaucomatosa em que é
criada uma via alternativa ao escoamento do humor aquoso para a circulação
sistêmica possibilitando sua absorção pelos vasos sanguíneos subconjuntivais,
veias aquosas e vasos linfáticos. A cirurgia consiste na realização de uma fístula,
que comunica a câmara anterior, na região do seio camerular, com o espaço
subtenoniano, sendo protegida por retalho escleral, que oferece resistência e
impede o livre escoamento do humor aquoso, sem o qual poderia haver atalamia
e/ou hipotonia acentuada com graves consequências potenciais para o olho.
Indicações
§ Olhos com evidência de progressão de dano glaucomatoso (disco óptico,
campo visual ou camada de fibras nervosas) na vigência de medicação
máxima tolerada.
§ Olhos com pressão intraocular significativamente superior à pressão
desejável na vigência de medicação máxima tolerada.
§ Pacientes sem condição de manter o tratamento medicamentoso, seja
devido aos efeitos colaterais ou outros motivos.
O cirurgião deve ainda avaliar os riscos potenciais da cirurgia frente à perda
visual estimada que pode ocorrer, caso o paciente seja mantido sem o controle
desejado da pressão intraocular.
Cuidados no pré-operatório
O paciente deve estar ciente do motivo da indicação da cirurgia e que a mesma
não tem o objetivo de restabelecer a visão, mas sim o controle da pressão
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intraocular que não foi conseguido com o tratamento clínico. Deve ser orientado
também que a visão ficará borrada ou embaçada no período de algumas
semanas no pós-operatório. A escolha do procedimento deve levar em
consideração a segurança, eficácia e possibilidade de preservar a visão do
paciente.
Avaliação pré-operatória adequada pode evidenciar, por exemplo, hipertensão
arterial sistêmica ou problemas na coagulação sanguínea, o que pode aumentar
o risco de complicações durante o procedimento. Blefarite e dacriocistite devem
ser tratadas previamente à cirurgia.
Técnica cirúrgica
É de fundamental importância o conhecimento detalhado da anatomia do limbo
cirúrgico, assim como o domínio da técnica cirúrgica. Erros técnicos podem
colocar em risco o êxito do procedimento.
A anestesia poderá ser local ou geral. O cirurgião experiente pode optar ainda
pela injeção subtenoniana de anestésico associada a sedação.
A instilação de iodopovidona 5% (diluição específica para uso ocular) no saco
conjuntival é uma medida eficaz na prevenção de infecção em qualquer cirurgia
intraocular. Deve ser usado durante o bloqueio ou indução anestésica.
A confecção do retalho conjuntival é um passo crítico da cirurgia, devendo-se
tomar cuidado para causar o menor dano tecidual possível e evitar sangramento.
O máximo cuidado deve ser tomado neste passo cirúrgico para não provocar furo
na conjuntiva.
Preparo do retalho escleral
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A localização do retalho deve ser sempre nos quadrantes superiores
(centralizado, nasal-superior ou temporal-superior), pois nos quadrantes
inferiores o risco de endoftalmite é significativamente maior. Na impossibilidade
de realização da trabeculectomia nos quadrantes superiores, outra modalidade
de cirurgia antiglaucomatosa deverá ser proposta.
Pode-se optar por retalho de base fórnice ou base límbica. O tipo mais usado é
o retalho base fórnice, em que a abertura da conjuntiva é limbar, com ampla
visualização do limbo cirúrgico. O retalho de base fórnice possibilita a aplicação
de antimetabólito mais posteriormente (no fórnice), diminuindo a chance de
ampolas avasculares sobre o retalho escleral no pós-operatório.
A cauterização do leito escleral é realizada em seguida, com cuidado para não
haver lesão do tecido conjuntival, o que pode levar a vazamento no pósoperatório).
Em seguida, se houver indicação, realiza-se a aplicação de agente
antiproliferativo (mitomicina C ou 5-fluorouracil) posicionado sob a cápsula de
Tenon e tomando-se cuidado especial para não entrar em contato com a ferida
operatória da conjuntiva. Tanto o tempo de aplicação do agente antiproliferativo
(1 a 3 minutos, na maioria dos casos), quanto sua concentração (0,2 a 0,5mg/ml
de Mitomicina C; 25 ou 50mg/ml de Fluorouracil) variam de acordo com a
experiência do cirurgião. Outras formas de aplicação além das esponjas
embebidas são a injeção via subtenoniana e até via transconjuntival.

Aplicação de mitomicina-C
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A confecção do retalho escleral pode ser realizada antes ou depois da aplicação
da substância antiproliferativa. Deve ter de 1/2 a 2/3 da espessura escleral e seu
formato e dimensões variam de acordo com a técnica de cada cirurgião.
Uma paracentese deve ser realizada para
que haja a descompressão controlada da
câmara anterior, bem como para refazer e
para controlar a profundidade da câmara
anterior. Também é possível a instalação
de uma cânula de infusão de segmento
anterior através da paracentese, para
manter a pressão e profundidade da
câmara anterior.

Trabeculectomia com Punch
tipo Crozafon

A trabeculectomia, que é a fístula
Imagem cedida por
propriamente dita, pode ser realizada com
Dr. Emilio R. Suzuki Jr.
bisturi (lâmina no. 11 ou 15 graus) ou punch,
tomando-se cuidado especial para que haja excisão de espessura completa do
tecido córneo-escleral.
O próximo passo é a iridectomia periférica, que deve ser extensa em sua base
evitando-se a extensão radial (em direção à pupila) para que não haja diplopia
monocular. O principal objetivo é a prevenção da obstrução interna da fístula e
do bloqueio pupilar no pós-operatório.
A seguir, o retalho escleral é reposicionado e suturado com fio mononylon 10-0.
O número de suturas deverá ser suficiente para manter a câmara anterior
estável e também discreto vazamento de humor aquoso. No mínimo 2 suturas
deverão ser realizadas e os nós sepultados. Os pontos podem ser simples,
ajustáveis ou removíveis.
A conjuntiva e a cápsula de Tenon são suturadas de maneiras diferentes nos
retalhos base fórnice e base límbica. No primeiro, o fechamento do retalho pode
ser feito com suturas separadas utilizando-se fio mononylon 10-0. Todos os
pontos devem ter os nós sepultados na córnea. No caso da base límbica, o
fechamento deverá ser em 2 planos, ou seja, sutura da cápsula de Tenon e, a
seguir, da conjuntiva, através de sutura contínua com fio absorvível (Vicryl® 8-0,
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por exemplo). É extremamente importante observar que não haja vazamento na
linha de sutura conjuntival para garantir a formação da bolha filtrante.
Sutura do retalho escleral
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Em seguida, deve-se preencher a câmara anterior com solução salina
balanceada, através da paracentese, para avaliação da drenagem pela fístula e
formação da bolha filtrante e também identificar possíveis vazamentos que
deverão ser prontamente corrigidos.
Ao final da cirurgia realiza-se injeção subconjuntival de antibiótico e
corticosteroide a cerca de 180 graus do sítio cirúrgico. No caso de anestesia
subconjuntival, a injeção é substituída por colírio antibiótico tópico (amplo
espectro) imediatamente após o término do procedimento. A instilação de
atropina (colírio) promove o relaxamento do músculo ciliar, com consequente
aprofundamento da câmara anterior e prevenção de glaucoma por bloqueio
ciliar, além de ajudar na estabilização da barreira hemato-aquosa, prevenção
de sinéquias posteriores e alívio da dor.
Recentemente, substâncias antiangiogênicas e outros agentes tem sido
descrito na tentativa de reduzir as complicações inerentes aos agentes
antifibróticos tradicionais.
Considerações
O uso de mitomicina-C aumenta significativamente a taxa de sucesso da
trabeculectomia evitando a falência devido à cicatrização subconjuntival e
melhorando o controle da pressão intraocular a longo prazo. No entanto, o uso
de mitomicina-C pode predispor a complicações, tais como: bolha avascular,
vazamento na bolha, hipotonia, sintomas de desconforto com a bolha, maior
risco de infecção.
O sucesso da trabeculectomia e as taxas de complicação melhoraram bastante
nos últimos 15 a 20 anos, devido a maior compreensão dos componentes
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funcionais da cirurgia - com mudança de detalhes importantes na técnica
cirúrgica, bem como no tratamento da cicatrização de feridas, sobretudo após
a difusão do sistema de cirurgia segura do Moorfields – MSSS
Cuidados no pós-operatório:
Todos os colírios hipotensores devem ser suspensos no olho operado, bem como
a acetazolamida via oral.
Corticosteroide tópico é importante para modular a resposta cicatricial no
período pós-operatório inicial. A dosagem inicial deverá ser 1 gota a cada 1 ou 2
horas nas primeiras 2 semanas. Em seguida, procede-se a redução gradual de
acordo com a resposta inflamatória individual.
Antibiótico tópico profilático de amplo espectro deve ser mantido nas primeiras
2 semanas.
Atropina ou cicloplégico pode ser mantido na primeira semana.
Corticosteroide oral pode ser indicado em algumas situações, como no glaucoma
uveítico, levando-se em consideração os riscos potenciais de efeitos colaterais.
A terapia pode ser iniciada antes da cirurgia.
Caso surjam sinais de falência iminente da bolha filtrante, existe a possibilidade
do uso de agente antiproliferativo (5-Fluorouracil) na forma de injeções
subconjuntivais. Os sinais de falência são: aumento da vascularização,
espessamento da conjuntiva e cápsula de Tenon, redução do tamanho e altura
da bolha, elevação progressiva da pressão intraocular.
Complicações pós-operatórias
Diversas complicações podem ocorrer no período pós-operatório e não são
necessariamente resultado da técnica utilizada na cirurgia. De maneira geral, a
pronta identificação da complicação e rápida correção, permitem resultado
favorável. Ainda assim, complicações graves como infecção, descolamento
hemorrágico de coroide, glaucoma por bloqueio angular, entre outras, podem
ter resultado desfavorável independente da ação do cirurgião. Para a pronta
identificação das possíveis complicações e sua condução, é fundamental que o
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paciente esteja bem esclarecido, que tenha acesso fácil ao atendimento médico
e que as visitas pós-operatórias sejam frequentes.
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1. Injeções subconjuntivais de
antifibróticos como o
5-fluorouracil podem ser utilizadas
no manejo pós-operatório para
controle da cicatrização da fístula.
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2. A aplicação de mitomicina-C no
per-operatório diminui a
possibilidade do insucesso
cirúrgico da trabeculectomia.

0%

0%

3. Câmara anterior rasa ou
atalamia no pós-operatório da
trabeculectomia pode ocorrer em
caso de hipo- ou hipertensão
intraocular.
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4. Para decidirmos qual a melhor
conduta para recuperar uma
trabeculectomia é fundamental o
exame gonioscópico.
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5. A falência precoce da
trabeculectomia deve ser abordada
cirurgicamente (agulhamento ou
revisão cirúrgica).
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6. Quanto as opções de tratamento
cirúrgico, a trabeculectomia é o
procedimento incisional de escolha
em olhos não operados.
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7. Em glaucomas corticogênicos
com indicação cirúrgica, o uso
mitomicina-C é facultativo.
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